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EXP 2020/SER-03
Resolució del president per la qual s’adjudica la contractació mitjançant procediment obert amb
diversos criteris d’adjudicació del servei de vigilància de les instal·lacions del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida

ANTECEDENTS DE FET
Primer.- Per acord del Consell d’ Administració, reunit en sessió ordinària el dia 14 de juliol de
2020, es va aprovar iniciar el procediment de licitació per la contractació del servei de vigilància del
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, mitjançant procediment obert amb diversos
criteris d’adjudicació, per un import màxim de licitació de 93.075 euros (IVA no inclòs). Així mateix
també es van aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions tècniques
que havien de regir l’esmentat procediment licitatori.
Segon.- Transcorregut el termini per la presentació de les diferents propostes per part de les
empreses interessades es presentaren a la licitació les següents empreses:
1.- Iman Seguridad, SA
2.- Auservi Group Seguridad y Vigilancia, SLU
3.- Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA
4.- Protección Integral Lleidatana, SL
5.- Sabico Seguridad, SA
Tercer.- En data 29 d’ octubre de 2020, la Mesa de contractació es va reunir amb la finalitat d’
obrir i valorar la documentació administrativa continguda als sobres A però per un problema tècnic
no es van poder obrir els sobres A i per tant es va decidir ajornar la sessió.
Quart.- En data 2 de novembre de 2020 la Mesa es va tornar a reunir i va acordar admetre la
documentació continguda als sobres A presentada per les cinc empreses licitadores.
Cinquè.- El dia 24 de novembre de 2020 la Mesa va procedir a obrir en sessió pública virtual la
documentació tècnica (ponderació depenent d’un judici de valor) continguda als sobres B i va
acordar remetre tota la documentació al comitè d’ experts a fi que emetés l’informe tècnic
corresponent.
Sisè.- El comitè d’ experts va emetre l’ informe de valoració dels criteris d’ adjudicació de
ponderació subjectiva, en data 11 de gener de 2021.
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Setè.- En data 12 de gener de 2021, la Mesa va procedir a l’obertura de la documentació
continguda al sobres C (criteris de ponderació automàtica) i va emetre la proposta d’adjudicació de
la contractació a favor de l’ empresa Protección Integral Lleidatana, SL en resultar ser la empresa
licitadora que va presentar la proposta més avantatjosa per l’òrgan contractant.
Vuitè.- En data 21 de gener de 2021, es va fer el requeriment de documentació a l’ empresa
Protección Integral Lleidatana, Sl que s’ havia proposat com adjudicatària de la contractació.
Atès que l’empresa Protección Integral Lleidatana, SL ha aportat dins del termini fixat, la
documentació que li ha estat requerida.
Vistos els antecedents anteriors, de conformitat amb el que estableixen els plecs que regulen
aquesta licitació i d’acord amb els articles, 150, 154 i 155 de la LCSP

RESOLC
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de vigilància de les instal·lacions del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida a l’ empresa Protección Integral Lleidatana, SL per un import
de 81.577,50 euros més l’import corresponent a l’IVA (17.131,28 euros), per tractar-se de la
proposta més avantatjosa per l’ òrgan contractant.
Segon.- Que es notifiqui aquesta resolució als interessats i es publiqui al perfil del contractant.
Tercer.- Que es procedeixi a la formalització del contracte en document administratiu i a la seva
publicació d’ acord amb el que estableixen els arts. 153 i 154 de la LCSP.
Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o publicació. Alternativament i
de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de contractació davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del
dia següent al de la remissió de la seva notificació o publicació de conformitat amb el que
estableixen els articles 44.1 LCSP i art. 8.1 LJCA.

Lleida, a la data que consta registrada a la signatura
El president,

Vistiplau,
el secretari

Jaume Puy i Llorens

Óscar Martínez i Pelegrí
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